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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Кредитний модуль «Інформаційні технології - 1. Основи 

інформатики та програмування»  входить до дисциплін циклу 
математичної, природничо-наукової підготовки для напряму 6.050604 
“Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та 
реактори” (код у структурно-логічній схемі програми напряму підготовки 
НФ-04/1) 

Кредитний модуль «Інформаційні технології - 1. Основи 
інформатики та програмування» (4 кредита ECTS, викладається у 1 
семестрі) має зв’язок з кредитним модулем «Інформаційні технології - 2.  
Автоматизація обробки графічної інформації» (код НФ-04/2, 3,5 кредита 
ECTS, викладається у 2 семестрі), які складають дисципліну  програми 
підготовки фахівців напряму 6.050604 “Енергомашинобудування” 
професійного спрямування „Котли та реактори” „Інформаційні 
технології” (код НФ-04, 7,5 кредитів ECTS). 

Цей кредитний модуль передбачає попереднє засвоєння 
студентами таких фундаментальних  та професійно-орієнтованих курсів, 
як «Математика»,«Фізика «, «Інформатика». 

Знання, набуті студентами при засвоєнні цього кредитного 
модуля використовуються в подальшому при вивченні таких дисциплін, 
як  «Автоматизація обробки графічної інформації», «Математичні методи 
та моделі»,   «Основи наукових досліджень», а також при виконанні 
курсових проектів та робіт, дипломної роботи бакалавра. 
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 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Набуті знання мають стати запорукою подальшого успішного засвоєння 

студентами спеціальних дисциплін, пов’язаних з математичним 
моделюванням, оперативним керуванням об‘єктів та оптимізацією на базі 
використання сучасних технічних та програмних засобів обчислювальної 
техніки. 

 Останні роки характеризуються інтенсивним використанням 
обчислювальної техніки у всіх галузях народного господарства. Головне 
положення займає виробництво робочих станцій та персональних ЕОМ (ПК), 
що відкривають новий світ для конструкторів, інженерів та інших 
користувачів. Сучасний інженер не бачить своєї діяльності без використання 
ПК.  

Мета кредитного модулю "Основи інформатики та програмування " є 
вивчення технології роботи на персональних ЕОМ та засвоєння принципів та 
методів програмування на мові програмування висого рівня «Паскаль». В 
результаті навчання за цією дисципліною студент повинен вміти працювати 
на ПЕОМ та складати програми для найтиповівших розрахункових задач. Під 
час вивчення дисципліни використовуються знання здобути в ході середньої 
або середньої спеціальної освіти.  

Студенти мають набути навички Набуті знання мають стати запорукою 
подальшого успішного засвоєння студентами спеціальних дисціплин, 
пов’язаних з математичним моделюванням, оперативним керуванням об‘єктів 
та оптимізацією на базі використання сучасних технічних та програмних 
засобів обчислювальної техніки. 

 Останні роки характеризуються інтенсивним використанням 
обчислювальної техніки у всіх галузях народного господарства. Головне 
положення займає виробництво робочих станцій та персональних ЕОМ (ПК), 



що відкривають новий світ для конструкторів, інженерів та інших 
користувачів. Сучасний інженер не бачить своєї діяльності без використання 
ПК.  

Мета кредитного модулює вивчення технології роботи на персональних 
ЕОМ та засвоєння принципів та методів програмування на мові 
програмування високого рівня «Паскаль». В результаті навчання за цією 
дисципліною студент повинен вміти працювати на ПЕОМ та складати 
програми для найтиповівших розрахункових задач. Під час вивчення 
дисципліни використовуються знання здобути в ході середньої або середньої 
спеціальної освіти.  

 .Для досягнення цієї мети студенти повинні мати: 
Знання Уміння Навички 

- знання елементарної 
математики; 
 - вид емпіричних 
формул, що описують 
відповідний процес; 
   

- складання алгоритмів; 
- опис редактора, 
компілятора; 
- приводити математичне 
формулювання  , що 
описують даний процес; 
- створення простіших 
програм;; 
- застосування циклів, 
масивів, робота з 
функціями та 
процедурами.   

Студенти мають 
набути навички 
застосування  
-основних методів при 
числовому розв‘язанні 
конкретних задач, щоб 
вільно розв’язувати 
задачі середньої 
складності та 
застосовувати пакети 
прикладних програм 
(Excel) ;    
- створення простого 
тексту у пакеті 
“Word”, побудова 
таблиць вставка 
об’єктів  у текст;   
-cкладання алгоритмів 
програм;   
- побудова графіків, 
правила оформлення 
графіків та 
розрахунків;  
-використання 
сучасних технічних та 
програмних засобів 
обчислювальної 
техніки 

 
 
 
 



ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи і 

теми: 
Вступ.  

 Розділ1. ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ЕОМ ТА ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМ В MS-
DOS 
Тема 1.2. Поняття операційної системи. 
Тема 1.3. Утіліти команди під Windows 
Тема 1. 4. Microsoft Оffice 

  Розділ 2.   Язик програмування „Паскаль”                                                                                                                                                                                                                                                                        
Тема 2.1 НАЙПРОСТІШЕ ПРОГРАМУВАННЯ НА МОВІ ПАСКАЛЬ.  
Тема 2.2. Циклічні процеси. 
Тема 2.3. Використання масивів. 
Тема  2.4.  Процедури та функції. 
Тема  2.5.Використання файлів. 

  
 

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 

занять:  
Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для 

викладення теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює 
основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної 
дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни.  

Лекції проводяться з використанням наочних засобів, роздаткового 
матеріалу. 

Лабораторні роботи по темам кредитного модулю виконуються згідно 
з навчальним планом, на яких студенти під керівництвом викладача шляхом 
виконання певних, відповідно сформульованих завдань закріплюють 
теоретичні положення кредитного модуля і набувають умінь та навичок їх 
практичного застосування. Перелік тем лабораторних робіт визначається 
робочою навчальною програмою кредитного модуля. 

Практичні заняття – вид навчальних занять, на яких студенти під 
керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 
сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 
дисципліни і набувають умінь та навичок їх практичного застосування. 
Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Практичне заняття включає постановку загальної проблеми (завдання) 
викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язання задач з їх 



обговоренням, проведення контролю знань, умінь та навичок, вирішення 
завдань для закріплення матеріалу, їх перевірку. 
 

Основна література 

1. Фигурнов В.Э. IBM PC  для пользователя, Москва.   
2. Энциклопедия ученика студента учителя. Персональный комп’ютер . 

2003, Москва 
3. Паскаль для персональных комп’ютеров. Бородич, Вальвачев, Кузьмич, 

Минска, 1991. 
4. Марченко А.И. Программирование в среде Borland Pascal 7/0/ 

        5. А.Н.Васильев Научные вычисления в Microsoft Excel. – М.: 
Диалектика, 2004 – 512с. 

6  Б.П.Демидович, И.А.Марон Основы вычислительной математики. - М.: 
Наука, 1966 –     664с 

Додаткова література: 
 

1. И.Н.Бронштейн, К.А.Семендяев Справочник по математике. -  М.: 
Наука, 1957 – 608с. 

2. А.М.Столярова, Е.С.Столярова Excel 2000. – М.: ДМК Пресс, 2002 – 
336с. 

 
Знаходження навчальної літератури: науково-технічна бібліотека НТУУ 

„КПІ”, кабінет курсового та дипломного проектування кафедри АЕС і ІТФ. 
Розклад консультацій з кредитного модуля визначається графіком, що 

розробляється на кожний семестр. 
Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та 

інструктивно-методичні матеріали, щодо проведення лабораторних занять,  
домашньої самостійної роботи.  

Лекції проводяться з використанням наочних засобів, роздаткового 
матеріалу. 

 
VІ. МОВА 

Мова викладання російська, українська. 
  

VIII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Успішність вивчення кредитного модуля оцінюється сумою набраних 

балів – рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та 
відповідні рівні наведено в Положеннях про рейтингову систему оцінки 
успішності студентів, які ухвалюються на засіданні кафедри.   

 



IX. ОРГАНІЗАЦІЯ 
Кредитний модуль «Інформаційні технології - 1. Основи інформатики та 

програмування»  має статус дисципліни циклу математичної, природничо-
наукової підготовки для напряму 6.050604 “Енергомашинобудування” 
професійного спрямування „Котли та реактори” і є обов’язковим для 
вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального 
навчального плану студента. 
 
 

Розробник  асистент кафедри АЕС і ІТФ              Піцина І.Г. 
(вчений ступінь, звання, прізвище) 

 
 


